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Algumas questões!!

•O que é criatividade?

•Que aspectos devem ser considerados para que 
definamos algo como criativo?

•Quem define o que é criativo?



Conceito de criatividade

“Há vários conceitos sobre criatividade, 
cada um deles acrescentando uma nova 
dimensão ao fenômeno. Em geral, todos 
concordam que algo criativo tem que 
atender aos critérios de ser original e útil, 
em um determinado tempo histórico. Um 
produto ou ideia, para serem considerados 
criativos, têm que contar com a 
concordância de um grupo social, em um 
determinado momento do tempo.”

Neves-Pereira, Estratégias de Promoção da Criatividade



“O reino da criatividade é um amplo e de múltiplas faces. Ele tem raízes 
profundas nas estruturas psicológicas do ser e age de forma 
involuntária ou automática nas criaturas. De uma maneira simples e 
sintética e para melhor entendimento, poderíamos descrever esse 
reino como a capacidade de desestruturar uma concepção ou 
informação conhecida para reestruturá-la de uma maneira nova. Esse 
é o processo de toda criação ou invenção, na arte, na ciência, na 
mediunidade ou na vida diária.”
Hammed, A Imensidão dos Sentidos



“O ato de criar está vinculado à nossa capacidade de associação. 
Quando incrementamos nossa habilidade de interligar as coisas, 
conseguimos que uma ideia mobilize outras. O ser que procura 

respostas no mundo exterior ou nas experiências de pessoas muito 
diferentes dele não desenvolve “pensamentos férteis”.”

Hammed, A imensidão dos sentidos



“A criatividade se deriva da faculdade de 
pensar, que se renova sem cessar. [...]

Naturalmente, o homem criativo é capaz 
de reinventar-se, de sair da rotina, de 
buscar novos desafios e entregar-se a 
contínuos anelos de evolução.”
Joanna de Ângelis, Amor, imbatível amor



“A criatividade inspira à busca do real, embora no campo imaginário, conduzindo o 
ser psicológico à aquisição de recursos que o emulam ao desenvolvimento das 
potencialidades nele jacentes. Quando bem direcionada, supera a fantasia, que se 
lhe pode antecipar, penetrando no âmago das coisas e ocorrências com que 
compõe novos cenários e estabelece produtivos objetivos.”

Joanna, Amor, imbatível amor



“É importante salientar que criatividade não pode ser entendida 
apenas como uma característica inata ou algo que a pessoa tem ou não 
tem. Todos têm um potencial para criar, mas seu desenvolvimento 
dependerá das oportunidades, experiências, nível de motivação e de 
estimulação que receber.”
Fleith, O Papel da Criatividade na Educação do Século XXI



“Vale ressaltar que se não se cria no vazio; conhecimento, esforço e 
dedicação são elementos fundamentais no processo criativo. Também 
é comum associar criatividade a atividades artísticas. Contudo, a 
criatividade pode se manifestar em qualquer área do conhecimento ou 
atividade profissional.”
Fleith, O Papel da Criatividade na Educação do Século XXI 



“O criativo, quando sofre o presente, recupera mentalmente o 
passado, revivendo-o, recompondo as cenas e programando o futuro. 
Se, por acaso, o seu foi um passado menos feliz, repara-o, reexamina-o 
e tenta descobrir-lhe os pontos vulneráveis do comportamento que lhe 
brindou as consequências perturbadoras.”
Joanna de Ângelis, Amor, imbatível amor



Criatividade e inspiração

“O ser criativo mantém estrita ligação com a 
inspiração, porque olha o mundo com ampla 
liberdade íntima. Não tenta resolver seus 
problemas atuais lançando mão de experiências 
negativas do passado, mas soluciona suas 
dificuldades revendo todos os seus valores 
internos e buscando novas ideias, 
reorganizando, assim, sua vida interior.”
Hammed, A Imensidão dos Sentidos



Consciência e criação

“Cremos estar sempre vendo a realidade das 
coisas, mas, em verdade, o que chega à nossa 
consciência são inúmeros impulsos originados 
por nossas percepções físicas e espirituais, e o 
que fazemos, além de selecioná-las (escolhemos 
algumas e bloqueamos o acesso de outras), é 
simplesmente organizá-las conforme nosso 
grau de entendimento evolutivo.”
Hammed, A Imensidão dos Sentidos



Criatividade e mediunidade

“Alan Kardec se refere a “relâmpagos de uma lucidez 
intelectual”, a “uma facilidade de concepção e 
elocução” e a momentos em que “as ideias se 
derramam, seguem-se, encandeiam-se, instantes esses 
em que a alma do médium está mais livre e, portanto, 
mais desembaraçada da matéria, porque recobra parte 
das suas faculdades de Espírito”.

O mestre de Lyon ainda assevera que todos os pintores, 
músicos, literatos, ou seja, artistas de qualquer gênero, 
podem ser classificados como médiuns inspirados.”

Hammed, A Imensidão dos Sentidos



“Em todas as épocas da humanidade, 
os homens de talento representaram 

os verdadeiros impulsionadores do 
desenvolvimento das ideias, das 

organizações e das sociedades. Através 
da criatividade, esses inovadores 

transcenderam os limites restritos em 
que estavam confinados a ciência, a 

filosofia e a religião.”
Hammed, A Imensidão dos Sentidos



Sugestões à promoção da criatividade

• Valorizar produtos e ideias criativas. 

• Dar às pessoas oportunidades de escolha, levando em consideração seus 
interesses e habilidades. 

• Prover oportunidades para que as pessoas se conscientizem de seu potencial 
criativo, favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento de um autoconceito 
positivo.

• Criar um ambiente de respeito e aceitação mútuos, no qual todos possam 
aprender e compartilhar suas ideias e pensamentos sem medo de serem 
criticados.

• Encorajar as pessoas a não se satisfazerem com a primeira resposta que surgir.

• Abordar problemas do mundo real. 



Sugestões à promoção da criatividade

• Desenvolver atividades que envolvam analisar criticamente um 
acontecimento, levantar questões e gerar hipóteses. 

• Desenvolver atividades que levem as pessoas a imaginarem outros 
pontos de vista. 

• Incluir atividades que exijam o uso da imaginação e inovação. 

• Envolver as pessoas na avaliação do próprio trabalho e na 
aprendizagem por meio dos próprios erros. 

• Fornecimento de feedback informativo, apontando pontos positivos e 
caminhos para aprimoramento do trabalho ou da ideia. 



Outras sugestões



“Tudo no Universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional. 
Mesmo que não consigamos entender de momento essa causa, mais 
tarde tomaremos consciência de que era unicamente produto de nosso 
limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo.”
Hammed, Os prazeres da alma


